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Het vangen van vogels met behulp van transistor-

bandopname-apparaten

3-

Ons inziens is het houden van lokvogels een noodzakelijk

kwaad. Als het roepen van de lokvogels kon worden vervangen

door geluidsweergave van een bandopname-apparatuur, zou

wellicht van het aanhouden van lokvogels gedeeltelijk of

geheel kunnen worden afgezien. Wat naar onze mening al uit

sentimentsoverwegingen een winstpunt zou betekenen.

Wij zijn er ons terdege van bewust, dat de verwezen-

lijking van een dergelijke revolutionaire ommekeer in de

vinkenbaan-vangtechniek niet zó maar tot stand kan worden

gebracht.

Bij het stellen van het vraagstuk doen zich direct al vele

vragen voor. Om er enkele te noemen:

- is voor de te vangen vogels alleen het horen van het lok-

geluid voldoende ? Of moeten zij daarnaast ook de lokvogels

in levende lijve zien?

- zou men bandweergave al dan niet moeten combineren met

Het is in onze kringen bekend, dat er goede resul-

taten kunnen worden bereikt bij de pogingen om vogels te

vangen met geluiden, geproduceerd door transistor-band-

opname apparaten.

Wij hebben ons afgevraagd, of een dergelijke apparatuur met

een redelijke kans op succes op vinkenbanen (i.c. de onze)

zou kunnen worden gebruikt.
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bijv. opgezette lokkers ?

Bij studie van dit alles zullen er ongetwijfeld nog

meer vragen rijzen. Er zal veel experimenteel werk voor no-

dig zijn en advies van hen, die met deze nieuwe methode,

al zij het dan (nog) niet op vinkenbanen, al enigszins

vertrouwd zijn geraakt.

Wij hebben zelf in de,hierboven aangegeven zin nog

nooit geëxperimenteerd, doch zijn ernstig van plan ons in

een mogelijke oplossing te gaan verdiepen.

Wie wil van zijn ervaringen en inzicht in deze materie in

dit blad vertellen ?

Hiernaar wordt met grote belangstelling uitgezien door het

bestuur van de
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Castricum.

Opmerking van de redactie. We zijn dankbaar voor het plaat-

sen van deze suggestie. Ongetwijfeld is er elders al mee

geëxperimenteerd. Nog liever dan de suggestie plaatsen we

de ervaringen !! (ook de negatieve).

Wie vertelt eens van zijn ondervindingen?


